ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 2.

1. Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς η υποενότητα Α4 «Καθαρισμός οδών χειρωνακτικά»
στο έντυπο της τεχνικής περιγραφής αντικειμένου αναφέρεται ως υποενότητα Α5.
Τυπογραφικό λάθος, που δεν επηρεάζει την προσφορά.

2. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς υποενότητα Α1 γράφει ποσότητα 1/7 ενώ στην
Τεχνική έκθεση στην πρώτη παράγραφο αναφέρει 2 δρομολόγια την εβδομάδα. Ποιο από
τα δύο ισχύει;
Στην πρώτη παράγραφο της Τεχνικής έκθεσης περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση της
αποκομιδής, που γίνεται μέσω του Δήμο. Δεν αφορά την ζητούμενη υπηρεσία, η οποία
είναι η αναφερόμενη στην Οικονομική προσφορά

3. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς στις υποενότητες Α1, Β2 & Β3 θεωρούμε ότι η
τιμή θα είναι ορθότερο να δοθεί με βάση το σύνολο των αποκομιδών και όχι την τιμή
εργατοώρας καθώς μετά τη φόρτωση το απόβλητο θα πρέπει να οδηγηθεί προς απόρριψη.
Οσον αφορά το Α1 να συμπληρωθεί σαν «κατ’αποκοπήν τίμημα». Για τα λοιπά θα
σημειωθεί το μηνιαίο σύνολο.

4. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς η υποενότητα Α2 διάθεση απορριμμάτων αφορά
στο τέλος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ; Εάν ναι τότε η χρέωση πρέπει να είναι τιμή/τόνο. Εάν όχι,
θα πρέπει να υπάρχει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς χωριστό πεδίο για το τέλος
απόρριψης των αποβλήτων σε κάθε κατηγορία ΑΣΑ, μπάζα, κλαδέματα κτλ.
Στο σημείο Α2 της Οικονομικής προσφοράς «διάθεση Απορριμμάτων» σημειώνεται
αθροιστικά το τέλος διάθεσης στο ΧΥΤΑ και τα μεταφορικά. Διαφορετικά μπορεί να δοθεί
συνολική κατ΄ αποκοπή τιμή για τα άρθρα Α1 έως Α4. Το τέλος ανά τόνο και ανά

αποκομιδή μπορεί να εκτιμηθεί από τον Διαγωνιζόμενο από την χορηγούμενη
εκτιμώμενη μηνιαία ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων.
5. Στην τεχνική περιγραφή του έργου ενότητα Β3 Αποκομιδή Μπάζων τα υλικά που
απορρίπτονται στους κοινόχρηστους χώρους (πέραν αυτών που χαρακτηρίζονται ως ΑΕΚΚ)
τι ΕΚΑ έχουν και χαρακτηρίζονται ως μπάζα άλλα όχι ΑΕΚΚ; Που θα διατίθενται;

Η εργασία περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή για την συλλογή , φόρτωση ζύγιση και
μεταφορά και τέλος διαχείρισης και τη διάθεση σε νόμιμο χώρο απόθεσης το οποίο
καθορίζεται ανάλογα με το είδος του αποβλήτου και επομένως θα εκτιμηθεί από
τον Διαγωνιζόμενο και θα συμπερληφθεί στην προσφορά του.
6. Η τελική διάθεση των υλικών πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες
(π.χ. τα υλικά που προέρχονται από κλάδεμα να πηγαίνουν για κομποστοποίηση);

Την νόμιμη διαχείριση του κάθε ρεύματος αποβλήτων την διαλέγει ο Διαγωνιζόμενος
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.
7. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς υποενότητα Β6 Αποψιλώσεις νησίδων και
πεζοδρομίων αναφέρει 14 στρέμματα ενώ στο «ΤΕΥΧΟΣ 2, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
για το αντίστοιχο πεδίο αναφέρονται 133,40 στρέμματα.

Το ορθό αναφέρεται στο τεύχος της οικονομικής προσφοράς.
8. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν υπάρχει αναφορά στο Β8 κλάδεμα δέντρων
με τις αντίστοιχες υποενότητες 2.1, 2.2 , 2.3 , 2.4, 3.5, 3.1, 3.2 όπως αναλύονται στο
παράρτημα Α.
Οι ανάγκες για κλάδεμα δέντρων, αφορούν συνήθως έκτακτα περιστατικά και δεν μπορούν
να ποσοτικοποιηθούν ειδικά για την ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
εκτιμήσουν την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να την συμπεριλάβει στην
οικονομική προσφορά.
9. Στην τεχνική περιγραφή αντικειμένου στην υποενότητα Γ.1 Συντήρηση δικτύου
Οδοφωτισμού Στο σημείο ''Επέκταση μικρής κλίμακας δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε
δρόμους όπου υπάρχει άμεσα ανάγκη'' Τι είδους εργασίες θα περιλαμβάνονται στην
επέκταση αυτή και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του αναδόχου; (π.χ. η εκσκαφή χάνδακα
θα είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου;)
Αφορά έργα μικρής κλίμακας κυρίως αποκατάστασης κλοπών και περιλαμβάνουν μόνο την
διάθεση ειδικευμένου προσωπικού όπως αναφέρεται στο έντυπο της Οικονομικής
Προσφοράς . Τα υλικά τα παρέχει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
10. Στο φάκελο των δικαιολογητικών και συγκεκριμένα στο 1.11 εκτός από τις οικονομικές
καταστάσεις χρειάζεται να προσκομίσουμε και δηλώσεις Ε3 και Ν των 3 τελευταίων ετών;

Δεν είναι απαραίτητο
11. Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα εταιρία επιθυμεί να κάνει χρήση υπεργολάβου για
επιμέρους εργασίες του συμβατικού αντικειμένου, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται να
προσκομισθούν για τον υπεργολάβο κατά την υποβολή της προσφοράς;
Στην περίπτωση που η συμμετέχουσα εταιρία επιλέξει υπεργολάβο για επιμέρους εργασίες
θα πρέπει καταρχάς να ζητηθεί η συναίνεση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και να προσκομιστούν τα
ακόλουθα : Τα στοιχεία του υπεργολάβου, το καταστατικό της εταιρίας, και τέλος, τι
υπηρεσία θα καλύψει , προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες και τέλος
τις οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υπεργολάβος αποτελεί
νομικό πρόσωπο με λειτουργία κάτω των τριών ετών θα προσκομίσει οικονομικές
καταστάσεις του τελευταίου έτους λειτουργίας του.
12. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, τότε θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη για την πορεία των ανακυκλώσιμων υλικών σε περίπτωση απεργίας ή
υπολειτουργίας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου με οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση αυτό
συνεπάγεται (π.χ. τέλος ΧΥΤΑ, κόστος διαλογής, μεταφορά ανακύκλωσης στο ΧΥΤΑ)

Στην προσφερόμενη τιμή αφορά Συλλογή, μεταφορά, ζύγιση και διάθεση. Επομένως
πρέπει να περιέχει την πρόβλεψη για κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση.

13. Στο φάκελο των δικαιολογητικών και συγκεκριμένα στο «1.10 βεβαίωση αποδοχής
συνεργασίας», σχετικά με τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων απαιτείται βεβαίωση του ΕΣΔΑΚ ή αρκεί
η προσκόμιση της ΑΕΠΟ του εν λόγω ΧΥΤΑ; Επίσης σε περίπτωση που το υλικό καταλήξει σε
ΣΜΑ, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Δήμου που διαθέτει τον ΣΜΑ.
Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ενήμερος για το έργο ώστε να χορηγήσει αντίστοιχη βεβαίωση;

Απαιτείται η βεβαίωση ή έστω το υποβληθέν αίτημα με ημερομηνία προγενέστερη της

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

14. Στη Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρετε ότι δεν θα γίνεται αποκομιδή αδρανών
και υλικών κατεδαφίσεων, ούτε αποκομιδή ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως ΑΗΗΕ,
μπαταριών, ελαστικών, επικινδύνων αποβλήτων, αποβλήτων υγειονομικών μονάδων με
επικίνδυνο η/και μολυσματικό χαρακτήρα καθώς και ειδικών τύπων αποβλήτων που
τυγχάνουν ιδιαίτερους τρόπους διαχείρισης (πχ ραδιενεργά απόβλητα) κλπ. Παρακαλώ
μπορείτε να μας διευκρινίσετε, σε περίπτωση που ανευρεθούν τέτοιου είδους απόβλητα
κατά την αποκομιδή των κάδων, πως θα πρέπει να τα διαχειριστούμε;
Ισχύει η απάντηση νο 12

15. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν η αποκομιδή των κάδων θα αφορά αποκλειστικά
και μόνο στους 30 που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο ή εάν θα πρέπει να γίνεται
αποκομιδή και των κάδων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί από αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις
στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.
Η αποκομιδή αφορά όλα τα απορρίμματα της ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Οι πληροφορίες που
δόθηκαν αφορούν εκτιμήσεις όγκου/βάρους, για τους κάδους που είναι τοποθετημένοι σε
χώρους ευθύνης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Στην οικονομική προσφορά τους οι Διαγωνιζόμενοι θα
συμπεριλάβουν τον όγκο εργασίας που προκύπτει από τους κάδους των ιδιωτικών
επιχειρήσεων.

16. Στον φάκελο των δικαιολογητικών και συγκεκριμένα στο «1.10. βεβαίωση αποδοχής
συνεργασίας», δεν μπορούμε να λάβουμε για τον μπλε κάδο βεβαίωση συνεργασία με το
ΚΔΑΥ Ηρακλείου, καθώς το έργο υποστηρίζετε από την ΕΕΑΑ ΑΕ σε συνεργασία με τους
εκάστοτε ΟΤΑ. Η ΕΕΑΑ κατ’ επέκταση δεν μπορεί να χορηγήσει τέτοια βεβαίωση άνευ της
σύμφωνης γνώμης του εκάστοτε Δήμου.
Ισχύει η απάντηση νο 13

Τέλος διευκρινίζεται ότι η διαδικασία γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 3 του Ν.
3982/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167 Α΄
30/10/2019.

